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הסובבים. של הכפיים מחיאות לקול בריקוד, כוחם

ש יח ,ף שי האוויר. בחלל התפשט הח
 על פינה, בכל בו לחוש היה ניתן 1

 שהיתה בתל־אביב, הירקון בפארק הגיבעה
 הרבים השוטרים בני־נוער. ברבבות זרועה
 מתרחש, מה היטב ידעו במקום שנכחו

 אפילו כי היה !נראה התערבו. לא הם אך
 מן נדבק באופק, שהתגלה הכתום, הירח

הכללי. השיכרון

 למעין הפך הפסטיבלמדבקת התלהבות
 בזעיר ישראלי וודסטוק

 תל־אביב. מצפון הזרוקים עם יחד השתוללו בני־השכונות אנפין.
הטון. את שנתנה היא האווירה העירונים. עם רקדו הקיבוצניקים

36 ..........

ש בתמונה, הצעיר אמרהשישי לא .זה
 מפיו להוציא מיהר חברו

 היו חשיש בלי או אם המצלמה. הבזיקה כאשר המקטרת את
רעהו. את איש בו והדביקו מרומם במצב־רוח כולם

ה החלה המוקדמות אחר־הצהריים בשעות כברבאים החלוצים
קצות״ מכל צעירים הפארק. אל ההמונית זרימה

 בלטו ביניהם השלום. במרתון להשתתף באו ושקי־שינה, תרמילים נושאים הארץ.
רצופות. שעות 24 נמשך בפארק ההפנינג תנועות־הנוער. של הכחולות החולצות

 היה ולרגע מסביב נדלקו מדורות שמח.
 החינגה חזרה. הפלמ״ח תקופת כי נדמה

 — שהתעייף מי הלילה. תוך אל נמשכה
 למצוא היה ניתן כך המקום. על נרדם

 יושנים נאהבים זוגות המוני בבוקר למחרת
מכור שיער פרועי צעירים וסתם מחובקים,

 כוח ואוגרים שלהם בשקי־השינה בלים
נוסף. התפרקות ליום

 יהשומר־ חברי שלושה היו הרעיון הוגי
 רקפת לצה״ל. גיוסם לפני העומדים הצעיר,

 מקיבוץ תמיר עמי ברעם, מקיבוץ זוהר
שלושתם מעין־שמר, סל וחמי ניר־יצחק

 המוקדמות אחר־הצהריים בשעות כבר
צעי הפארק. אל ההמונית הזרימה החלה

 תרמילים נושאים הארץ, קצות מכל רים
ה במרתון להשתתף באו ושקי־שינה,

 של בים כוסו הירוקות המידשאות שלום.
 הכחולות החולצות שלטו במיוחד צבעים.

 עצמם על שלקחו השומר־הצעיר, חברי של
ההפנינג. אירגון את

רצו שעות 27 נמשך שיריהיונה מרתון
 אמני-ישראל מיטב הופיעו הבמה על פות.

 התחככו הדשא על בהתנדבות. כולם —
השכו בני השכבות. מכל צעירים ביניהם

 תל- מצפון הזרוקים עם יחד השתוללו נות
 העירונים. עם רקדו הקיבוצניקים אביב.

 הפסטיבל הטון. את שנתנה היא האווירה
 אני בזעיר ישראלי וודסטוק למעין הפך
פין.

 עד ההופעות הופסקו בלילה 11 בשעה
לעשות המשיכו הצעירים בבוקר. למחרת

השוט הצעירים. להמוני מעל נישא החשיש ריחת גו תמי סיגריות
 בין להבדיל יכלו לא במקום שנכחו הרבים רים

 הסדר על שמרו רק אלא בנעשה התערבו לא הם ממולאות. לבין רגילות סיגריות
חשיש. מעשנות אינן בתמונה הנראות הצעירות הרבות. המכוניות את וכיוונו
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